
1

II ഇ. ബബ. XIV - കകേരള നബയമസഭ/IX- 7

പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ

ഒന്പതനാലാം സകമ്മേളനലാം

കചനാകദദനാത്തരങ്ങള് - സലാംഗ്രഹലാം

2018   ഫഫെബ്രുവരബ   06,   ഫചനാവ

നബയമസഭ  രനാവബഫല  8.30-നന്  ബഹുമനാനഫപ്പെട്ട  സസ്പീക്കര്  ശസ്പീ.  പബ.

ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണഫന്റെ അദദക്ഷതയബല് നബയമസഭനാ ഹനാളബല് കയനാഗലാം കചര്ന.

 വനാങ്മൂലലാം നല്കേബയ ഉത്തരങ്ങള്

22(*211) ഭൂഗര്ഭ ജല സലാംരക്ഷണ നടപടബകേള്

ജലവബഭവ വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ.  മനാതത്യു ടബ.  കതനാമസന്)  നല്കേബയ മറുപടബയബല്,

ഭൂജല  വകുപ്പെന്  "ഭൂജല  സലാംരക്ഷണവലാം  കൃതബമ  ഭൂജല

സലാംകപനാഷണവലാം”പദതബയബന് കേസ്പീഴബല് തുറന്ന കേബണര്,  കുഴല്ക്കബണര് എന്നബവ

വഴബയുള്ള  ഭൂജല  സലാംകപനാഷണലാം  ദസ്പീര്ഘകേനാലനാടബസനാനത്തബല്  വരള്ച്ചഫയ

പ്രതബകരനാധബക്കുന്നതബനനായബ  നടപ്പെബലനാക്കബ  വരുനഫണ്ടെന്നന്  സഭഫയ  അറബയബച.

അടുത്ത  സനാമ്പത്തബകേ  വര്ഷലാം  പ്രസ്തുത  പദതബയബന്  കേസ്പീഴബല്  ജലലഭദത

കുറവള്ളതുലാം ജലനബരപ്പെന് കുറഞ്ഞു വരുന്നതുമനായ കുഴല്ക്കബണറുകേളബല് കൃതബമ ഭൂജല

സലാംകപനാഷണലാം  നടത്തുന്നതബനുള്ള  നടപടബകേള്  സസസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണന്.  ഭൂജലലാം

വബനബകയനാഗത്തബനുള്ള  നബരനാകക്ഷപ  പതങ്ങള്  നല്കുന്നതന്  സലാംബനബച്ചന്  കകേന



2

സര്ക്കനാര്  പുറഫപ്പെടുവബച്ച  കേരടന്  മനാര്ഗ്ഗ  നബര്കദ്ദേശങ്ങളബകന്മേല്  സലാംസനാന  ഭൂജല

അകതനാറബറബ  നബകയനാഗബച്ച  സനാകങ്കേതബകേ  സമബതബ  പഠനലാം  നടത്തബ  സമര്പ്പെബച്ച

റബകപ്പെനാര്ട്ടന്  അലാംഗസ്പീകേരബച്ചബട്ടുണ്ടെന്.  കകേനസര്ക്കനാരബഫന്റെ  തുടര്  നബയമ  കഭദഗതബ

നബര്കദ്ദേശങ്ങള്  സലാംബനബചലാം  കുഴല്ക്കബണര്  നബര്മ്മേനാണവമനായബ  ബനഫപ്പെട്ട

നബബനനകേള്  ലഘൂകേരബക്കുന്നതന്  സലാംബനബചലാം  റബകപ്പെനാര്ട്ടന്  സമര്പ്പെബക്കുവനാന്

പ്രസസ്തുത  സനാകങ്കേതബകേ  സമബതബഫയ  ചുമതലഫപ്പെടുത്തുകേയുലാം  ഭൂഗര്ഭജലത്തബല്

രനാസപദനാര്ത്ഥങ്ങളുഫട സനാന്നബദദലാം ഇലനാതനാക്കുന്നതബനനായബ ശനാസസ്പീയ പഠനങ്ങള്

നടത്തുകേയുലാം  ഫചയ്യുനണ്ടെന്.  ഫപനാതു  ആവശദങ്ങള്ക്കനായബ  കുഴല്ക്കബണര്

നബര്മ്മേബക്കുന്നതബനന്  നബയമത്തബല്  ഇളവന്  നല്കുന്നബഫലനലാം

വദനാവസനായബകേനാവശദങ്ങള്ക്കനായബ  കുഴല്ക്കബണറുകേളബല്  നബനലാം

ജലഫമടുക്കുന്നതബലലാം ഫനാറന് നബര്മ്മേനാണത്തബനന് വനാട്ടര് കേണക്ഷന് നല്കുന്നതബലമുള്ള

നബയനണങ്ങള്  ലഘൂകേരബക്കുന്നതന്  സലാംബനബച്ചന്  പരബകശനാധബക്കുഫമനലാം  അമബത

ജലചൂഷണലാം  കനരബടുന്ന  പ്രകദശങ്ങഫള  സലാംബനബച്ചന്  പുതബയ  കനനാട്ടബഫെബകക്കഷന്

പുറഫപ്പെടുവബക്കുന്നതനാഫണനലാം കേബണറുകേളബഫല ഭൂജല നബരപ്പെബഫന്റെ അവസ അതനാതന്

സമയലാം  നബര്ണ്ണയബക്കുനഫണ്ടെനലാം  മനബ  വദക്തമനാക്കബ.  ജല  കസനാതസന്

കേഫണ്ടെത്തുന്നതബനനായബ  സൂക്ഷ്മപരബകശനാധന  നടത്തുന്നതബനന്  ഭൂഗര്ഭജല

അകതനാറബറബക്കന്  നബര്കദ്ദേശലാം  നല്കുകേയുലാം  ഭൂജലലാം  സലാംകപനാഷബപ്പെബക്കുന്നതബനനായബ

ഹരബത  കകേരളലാം  പദതബ  വദനാപബപ്പെബക്കുന്നതബനന്  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം
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ഫചയ്യുന്നതനാണന്. കേലട ഇറബകഗഷന് കപ്രനാജകബഫന്റെ കേനനാലകേള് വൃത്തബയനാക്കുന്നതബനന്

നടപടബ  സസസ്പീകേരബച്ചബട്ടുഫണ്ടെനലാം  മഴക്കനാലത്തന്  റബഗ്ഗുകേളബകലയന്  വനാട്ടര്  റസ്പീചനാര്ജന്

ഫചയ്യുന്നതന്  സലാംബനബച്ചന്  പരബകശനാധബക്കുന്നതനാഫണനലാം  ജല  ദദൗര്ലഭദമുള്ള

നദബകേളബല്  ഫറഗുകലററുകേളുലാം  ഫചക്കന്  ഡനാമുകേളുലാം  നബര്മ്മേബക്കനാന്  പദതബ

ആരലാംഭബച്ചബട്ടുഫണ്ടെനലാം ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കന് മറുപടബയനായബ മനബ അറബയബച.

23(*212) ജല അകതനാറബറബയുഫട കുടബഫവള്ള വബതരണലാം

 ജലവബഭവ വകുപ്പുമനബ നല്കേബയ മറുപടബയബല്, ജല അകതനാറബറബ വബതരണലാം

നടത്തുന്ന  ഫവള്ളത്തബഫന്റെ  ഒരു  ഭനാഗലാം  കചനാര്ച്ച  കേനാരണലാം  നഷ്ടഫപ്പെടുന്നതനായബ

ശദയബല്ഫപ്പെട്ടബട്ടുഫണ്ടെനലാം കചനാര്ച്ചകേള്  സമയബനബതമനായബ

പരബഹരബക്കുന്നതബനനായബ റണ്ണബലാംഗന് കകേനാണ്ടനാകന്,  ബ്ലൂ ബബകഗഡന് സലാംവബധനാനങ്ങളുലാം

പുറഫമ  കേനാണഫപ്പെടനാത്ത  കചനാര്ച്ചകേള്  കേണ്ടുപബടബക്കുന്നതബനന്  ലസ്പീക്കന്  ഡബറക്ഷന്

ഉപകേരണങ്ങളുലാം  ഉപകയനാഗബക്കുനഫണ്ടെനലാം  സഭഫയ  അറബയബച.  പനാന്  ഫെണ്ടെന്,

ആസബ വബകേസന ഫെണ്ടെന്,  കേബഫ്ബബ,  അമൃതന് പദതബ എന്നബവയബല് ഉള്ഫപ്പെടുത്തബ

കേനാലപ്പെഴക്കലാം  ഫചന്ന  ഫഫപപ്പുകേള്  മനാറബ  സനാപബച്ചന്  ജലനഷ്ടലാം  കുറയ്ക്കുന്നതബനുള്ള

നടപടബ  സസസ്പീകേരബച്ചബട്ടുണ്ടെന്.  തബരുവനന്തപുരലാം,  ഫകേനാച്ചബ,  കകേനാഴബകക്കനാടന്  എന്നസ്പീ

നഗരങ്ങളബല് ഏഷദന് ഫഡവലപ്ഫമന്റെന്  ബനാങ്കേബഫന്റെ ധനസഹനായകത്തനാഫട  24X7

ജലവബതരണ  സലാംവബധനാനലാം  നടപ്പെബലനാക്കുന്നതബനുള്ള  ഫപ്രനാകപ്പെനാസല്

കകേനസര്ക്കനാരബഫന്റെ  പരബഗണനയബലനാഫണനലാം  തബരുവനന്തപുരലാം  നഗരത്തബല്
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പുതബയ ജല ശുദസ്പീകേരണശനാലയന് അനുമതബ നല്കേബയബട്ടുഫണ്ടെനലാം സലാംസനാനഫത്ത

9  നഗരങ്ങളബല്  കുടബഫവള്ള  വബതരണലാം  കേനാരദക്ഷമമനാക്കുവനാന്  വബവബധ

പദതബകേള്ക്കന് കകേനനാനുമതബ ലഭബച്ചബട്ടുഫണ്ടെനലാം മനബ വദക്തമനാക്കബ. സനാര്ട്ടന് മസ്പീററുലാം

കഫനാമസ്പീററുലാം സനാപബക്കുകേയുലാം സനാര്ട്ടന്  ഓഫെസ്പീസന് നബര്മ്മേബക്കുകേയുലാം ഫചയ്യുന്നതബലൂഫട

കുടബഫവള്ള  വബതരണലാം  സനാര്ട്ടനാക്കുന്നതനാഫണനലാം  കുടബഫവള്ള  വബതരണത്തബഫല

പ്രശ്നങ്ങള്  പരബഹരബക്കുന്നതബനന്  ആധുനബകേ  സനാകങ്കേതബകേ  വബദദകേള്

ഉപയുക്തമനാക്കുന്നതബനനായബ  കകേരള  വനാട്ടര്  അകതനാറബറബ  ഇന്നകവറസ്പീവന്  കസനാണ്

പദതബ ആരലാംഭബച്ചബട്ടുഫണ്ടെനലാം മനബ അറബയബച. കുടബഫവള്ള പദതബകേള് കേമ്മേബഷന്

ഫചയനാന്  സനാധബക്കനാത്തതന്  സലാംബനബചലാം  വനാട്ടര്  അകതനാറബറബ  ഉകദദനാഗസരുഫട

കമല്കനനാട്ടത്തബല്  പബ.ഡബത്യു.ഡബ.  കേരനാറുകേനാര്  പപപ്പുകേള്  മനാറബസനാപബക്കുന്ന

പ്രവൃത്തബകേള്  ഫചയ്യുന്നതന്  സലാംബനബചലാം  കകേനവബഹബതലാം  ഫവട്ടബക്കുറച്ചതുമൂലലാം

മുടങ്ങബക്കബടക്കുന്ന  കദശസ്പീയ  ഗ്രനാമസ്പീണ  കുടബഫവള്ള  പദതബകേള്  കേബഫ്ബബ,  കസ്റ്റേറന്

പനാന്  എന്നബവയബല്  ഉള്ഫപ്പെടുത്തബ  പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കനാന്  കേഴബയുകമനാഫയന്നതന്

സലാംബനബചലാം പരബകശനാധബക്കുന്നതനാണന്. മലപ്പുറലാം ജബലയബഫല പൂകക്കനാട്ടൂര്, ഫമനാറയൂര്,

പുല്പ്പെറ പഞനായത്തുകേള്ക്കനായുള്ള  സമഗ്ര  കുടബഫവള്ള  പദതബ  തടസങ്ങള്

പരബഹരബച്ചന്  നടപ്പെബലനാക്കുന്നതബനുലാം  കുലകശഖരപുരലാം,  ഫതനാടബയൂര്,  തഴവ

പഞനായത്തുകേള്ക്കനായുള്ള  സമഗ്ര  കുടബഫവള്ള  പദതബയുഫട  സനാദദതകേള്

പരബകശനാധബക്കുന്നതബനുലാം നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണന്.   കേരനാറുകേനാര്ക്കന് കുടബശബകേ
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തുകേ  ലഭദമനാക്കുന്നതബനന്  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കുഫമനലാം  ജല  ദദൗര്ലഭദലാം  രൂക്ഷമനായ

നദബകേളബല്  തടയണകേള്  നബര്മ്മേബക്കുന്നതബനന്  ഭരണനാനുമതബ  നല്കേബയബട്ടുഫണ്ടെനലാം

വനാമനപുരലാം  നദബയബഫല  തടയണ  നബര്മ്മേനാണലാം  പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കുന്നതനാഫണനലാം

വരള്ച്ചനാ പ്രകദശത്തന് വനാട്ടര് കേബകയനാസ്ക്കുകേള് സനാപബകച്ചനാ ടനാങ്കേര് കലനാറബ വഴബകയനാ

കുടബഫവള്ളഫമത്തബക്കുന്നതബനനാവശദമനായ  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കുന്നതനാഫണനലാം

ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കന് മറുപടബയനായബ മനബ അറബയബച.

24(*213) ക്ഷസ്പീരകേര് ഷകേരുഫട കക്ഷമലാം

 വനവലാം  മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം  മൃഗശനാലകേളുലാം വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ.  ഫകേ.  രനാജ)

നല്കേബയ മറുപടബയബല്,   ക്ഷസ്പീര സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളബല്നബനലാം കേര്ഷകേര്ക്കന്

ലഭബച്ചബരുന്ന  വബല  ശനാസസ്പീയമനായബ  പരബഷ്കരബക്കുകേയുലാം  കേനാലബത്തസ്പീറ  ധനസഹനായലാം

അനുവദബക്കുകേയുലാം  പുതബയ  സലാംരലാംഭകേഫര  ആകേര്ഷബക്കുന്നതബനുലാം  നബലവബലള്ളവ

ശനാക്തസ്പീകേരബക്കുന്നതബനുമനായബ  മബല്ക്കന്  ഫഷഡന്  ഫഡവലപ്ഫമന്റെന്  പദതബ,  ഫഡയറബ

കസനാണ്,  ക്ഷസ്പീരഗ്രനാമലാം  പദതബകേള്  നടപ്പെബലനാക്കുകേയുലാം  ഫചയ്തുഫവന്നന്  സഭഫയ

അറബയബച.  ക്ഷസ്പീര  കമഖലയബഫല  യനവല്ക്കരണത്തബനുലാം  വബപണന

സദൗകേരദങ്ങള്  ഫമച്ചഫപ്പെടുത്തുന്നതബനുമനായബ  ധനസഹനായലാം  അനുവദബക്കുകേയുലാം

തസ്പീറപ്പുല്കൃഷബ  വദനാപബപ്പെബക്കുകേയുലാം  വബജനാന  വദനാപന  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്

പരബഷ്കരബക്കുകേയുലാം ജപബ നടപടബകേള് കനരബടുന്ന ക്ഷസ്പീരകേര്ഷകേരുഫട വനായനാകുടബശബകേ

എഴുതബത്തള്ളുകേയുലാം  വരള്ച്ച  കനരബടുന്നതബനനായബ  അടബയന്തര  സഹനായലാം
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അനുവദബക്കുകേയുലാം  ഫചയ്തതബലൂഫട  ക്ഷസ്പീകരനാലനാദകേ  കമഖലയബല്  പുകരനാഗതബ

പകേവരബക്കുവനാന്  കേഴബഞബട്ടുണ്ടെന്.  ക്ഷസ്പീരകേര്ഷകേ  കക്ഷമനബധബ  ഫപന്ഷന്

വര്ദബപ്പെബക്കുകേയുലാം  നനാഷണല്  പലവ്കസ്റ്റേനാക്കന്  മബഷന്,  കഗനാസമൃദബ  എന്നസ്പീ

ഇന്ഷസറന്സന്  പദതബകേള്  നടപ്പെബലനാക്കുകേയുലാം  സമഗ്ര  ഇന്ഷസറന്സന്  പദതബ

ആരലാംഭബക്കുന്നതബനന് നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം ഫചയ്തബട്ടുണ്ടെന്.  ക്ഷസ്പീരഗ്രനാമലാം,  ഫഡയറബ

കസനാണ്  പദതബകേള്  കൂടുതല്  പഞനായത്തുകേളബകലയന്  വദനാപബപ്പെബക്കുഫമനലാം

ക്ഷസ്പീകരനാലനാദന  കമഖലയബല്  സസയലാംപരദനാപത  പകേവരബക്കുന്നതബനനായബ

കേനകുട്ടബകേഫള  ദഫത്തടുക്കല്  പദതബ,  ഹസ്പീഫെര്  പനാര്ക്കന്  പദതബ  എന്നബവ

നടപ്പെബലനാക്കുഫമനലാം ഇതര സലാംസനാനങ്ങളബല്നബനലാം വരുന്ന പനാലബഫന്റെ ഗുണകമന്മേ

പരബകശനാധബക്കുന്നതബനനായബ പനാലക്കനാടന് ജബലയബഫല മസ്പീനനാക്ഷബപുരത്തന് ഫചക്കന്കപനാസ്റ്റേന്

സനാപബച്ചബട്ടുഫണ്ടെനലാം പനാറശനാല, ആരദങ്കേനാവന് എന്നബവബടങ്ങളബല് ഫചക്കന്കപനാസ്റ്റുകേള്

അടബയന്തരമനായബ  ആരലാംഭബക്കുഫമനലാം  ബനാക്കബയുള്ള  സലങ്ങളബല്  ഇവ

സനാപബക്കുന്നതബനന്  മുന്തബയ  പരബഗണന  നല്കുഫമനലാം  മനബ  അറബയബച.

തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ  സനാപനങ്ങള്  വഴബ  നല്കുന്ന  കപ്രനാതനാഹന  ധനസഹനായ

പദതബക്കന് ഏര്ഫപ്പെടുത്തബയബരബക്കുന്ന വരുമനാനപരബധബയബല്നബനലാം ക്ഷസ്പീരകേര്ഷകേഫര

ഒഴബവനാക്കുന്നതബനുലാം  പനാല്  വബല  കേര്ഷകേഫന്റെ  ബനാങ്കേന്  അക്കദൗണ്ടെബല്

നബകക്ഷപബക്കുന്നതുമൂലമുള്ള  പ്രശ്നങ്ങള്  പരബഹരബക്കുന്നതബനുലാം  നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണന്. ക്ഷസ്പീരകമഖലഫയ കേനാര്ഷബകേവൃത്തബയബല് ഉള്ഫപ്പെടുത്തുന്നതബനന്
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കകേനസര്ക്കനാരബഫന്റെ  അനുമതബ  കനടബഫയടുക്കുന്നതബനന്  പരബശമബക്കുഫമനലാം

ആസബയനാന്  കേരനാറബഫന്റെ  അടബസനാനത്തബല്  രനാജദത്തന്  ഇറക്കുമതബ

ഫചയ്യുന്നവയബല്നബനലാം  പനാലലാം  പനാലല്പ്പെന്നങ്ങളുലാം  ഒഴബവനാക്കുന്നതബനനായബ

കകേനമനബക്കന്  കേത്തയച്ചബട്ടുഫണ്ടെനലാം  ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കന്  മറുപടബയനായബ  മനബ

അറബയബച. 

(നക്ഷതചബഹ്നമബട്ട  ബനാക്കബ  കചനാദദങ്ങള്ക്കുലാം നക്ഷതചബഹ്നമബടനാത്ത  2544

മുതല് 2846  വഫരയുള്ള കചനാദദങ്ങളബല് 227  എണ്ണത്തബനുലാം ബനഫപ്പെട്ട മനബമനാര്

കരഖനാമൂലലാം ഉത്തരലാം നല്കേബ.)


